
Nytt från Blekinge spelmansförbund 
Juli 2016 

Rapport från SSRs årsmöte 
Årets årsmöte hölls i Västerås den 3 april. Det var samma helg som Folk- och världsmusikgalan ägde 

rum. Detta gjorde att det inte var några egna arrangemang för oss årsmötesdeltagare utan vi fick 

möjlighet att delta i alla arrangemang som var runt galan samt även i själva galan. Dessa arrange-

mang tänkte jag inte orda så mycket kring. Det har redan rapporterats i Spelmannen från dessa och 

jag tänker att ni som är intresserade av detta har redan läst där.  

Ett beslut togs på årsmötet som kommer att drabba oss så småningom. SSR kommer att höja med-

lemsavgiften nästa år. Det gör att vi antagligen också kommer att behöva höja avgiften. Med hur 

mycket har vi inte tagit ställning till ännu. SSR höjer med 30 kr/år från 2017. Vi har dock redan beslu-

tat vår avgift för 2017 så för vår del kan det inte bli någon höjning förrän 2018. Anledningen till SSRs 

höjning är för att inte gå miste om en del av bidraget från Statens Kulturråd. Kulturrådet betalar 

egentligen inte större stöd än vad en förening tar in från sina egna medlemmar. Detta har man dock 

gjort en tid till SSR. Man har dock aviserat en skärpning vad gäller detta och därmed riskerar SSR en 

bidragssänkning om man inte höjer avgiften och det klarar inte ekonomin. 

Konsert i Öljehults kyrka 
5 augusti är det kyrkospelning. I år är det i Öljehult. Mestadels blir det musik av de musiker som 

kommer dit. Det blir även en liten andakt. Klockan 18:00 börjar själva konserten och de som vill vara 

med och spela samlas klockan 17:00 för att gå igenom och göra upp programmet. Kom gärna och 

spela en låt eller några. Alla behöver inte kunna spela alla låtarna utan det kan även bli spel i små-

grupper. Det gör vi upp där och då.  

Efter konserten blir det kaffe i församlingshemmet och då blir det lite spelmanshistorik förmedlad av 

Curt Johansson.  

För att ha koll på hur många som kommer så vill vi att du som är sugen på att vara med anmäler dig. 

Det gör du till David Adam antingen på tel. 0723-10 84 05 eller mejl david@borderpiper.com senast 

25 juli. Hoppas vi blir många som träffas i Öljehult. 

Spelmansstämma i Lönnamohagen, Kallinge den 13 augusti kl 14:00 
Årets artister är bokade. Det blir två akter i år också. Det är Bålgetingen och Kringel.  

Bålgetingen består av fyra sydsvenska storspelmän: Magnus Gustafsson, Susanne Gustafsson, Anders 

Svensson och Jörgen Axelsson. De spelar bland annat musik av den namnkunnige smålands-

spelmannen August Strömberg från Jät. En och annan berättelse om August kommer vi säkert att få 

höra också.  

Kringel är en duo bestående av Karin Nordberg - fioler och Ingrid Ekman - flöjter. Karin, uppvuxen i 

Sölvesborg, är fiollärare och riksspelman på Blekingelåtar. Hon är verksam som musiker och pedagog 

genom sitt företag Fiolverket. Ingrid, är flöjtlärare och frilansande musiker med folkmusik som hu-

vudinriktning. Båda är bosatta i Örebro, men kommer bland annat att spela i Blekinge i sommar. 

Utöver dessa båda framträdanden kommer det att finnas möjlighet för framträdande för den som 
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kommer och känner för att spela några låtar från scen. Dansa kan man göra om man vill det och även 

buskspela. Vi kommer att inleda det hela med ett allspel precis som vi brukar. Noter till detta finns 

med i utskicket. Även på www.folkwiki.se kan man hitta dem. Det finns även en affisch medskickad. 

När du skrivit upp tid och datum i almanackan kan du väl sätta upp affischen någonstans så någon 

annan också kan få ta del av den. Behöver du fler finns den att ladda ner från spelmansförbundets 

hemsida www.blekingespelman.se också.  

Kallinge Hembygds- och folkdansgille är som vanligt med och arrangerar och fixar med servering av 

korv och fika. 

Vill du hjälpa till på ett eller annat sätt med arrangemanget så går det bra. Ett sätt är att sprida in-

formation om det. Sätta upp affischer, dela det på Facebook eller liknande. Vill du hjälpa till lite mer 

handgripligt den dagen så börjar vi förberedelserna klockan 10:00 den dagen. Den dagen är den 13 

augusti. Själva stämman börjar klockan 14:00 så om inte förr så kom då och lyssna eller medverka på 

ett eller annat sätt. 

Spelträffar och visstuga 
I år har vi provat att låta spelträffarna flytta runt mellan de olika kommunerna för att se om vi lyckas 

locka mer folk att komma. Vi har Ronneby och Sölvesborg kvar och dessa kommer vi till i höst. I 

Sölvesborg blir det den 18 september i en lokal som heter Musicum och ligger på Balkenhausengatan 

12. Tiden är 14:00. I Ronneby skall vi vara i Slöjdhuset den 16 oktober och vi börjar även då klockan 

14:00. Höstens tredje spelträff blir den 20 november och då blir det tillbaka i Hjortsberga försam-

lingshem tiden även då 14:00. Som vi gjort under våren börjar vi med en timme utlärning först sedan 

spelar vi lite vad vi känner för. Vi repeterar även de nyinlärda låtarna efter en stund. Vid spelträffarna 

bjuder vi på lite fika. 

En sångträff är det också tänkt. Den är planerad till den 4 december i Slöjdhuset, Ronneby. Tidpunk-

ten är klockan 14:00. Ta med en fikakorg. 

Ett oprioriterat urval av vad som händer i omgivningarna i sommar 
Med reservation för eventuella ändringar. Kolla med respektiver arrangör för säkerhets skull. 

16 juli, Spelmansstämma i Hallaryd, Småland. 

24 juli, Ljungbackastämman, Ebbalycke utanför Sölvesborg. www.ljungbackastamman.se 

24 juli, Tolg Folk. Pannkakshuset, Tolg, Småland. 

25 – 31 juli, Korrö folkmusikfestival. www.korrofestivalen.se  

29 – 31 juli, Durspelsstämma. Folkets hus, Ankarsrum, Småland. 

31 juli, Mässa och spelmansstämma. Rävemåla, Småland. 

2 augusti, Spelmansstämma ”Johan Jäng” i Väckelsång. 

6 – 7 augusti, Skatelövsstämman. www.fiol.nu 

6 augusti, Spelmansstämma på Himmelsberga, Öland.  

14 augusti, Sjölanderstämman, Lunnabacken, Urshult. 

20 augusti, Spelmansstämma i Flymen. 

20 augusti, Donatism i Ormesberga bygdegård norr om Växjö. www.donatism.se  



Låttävlingen 
Förra året blev det ingen som vann låttävlingen så vi fick inte dela ut det fantastiska vandringspriset i 

form av en liten fiol och äran men vi kör i år igen. Tävlingen går ut på att skriva en låt i Blekingsk tra-

dition. Bidraget skall vara inlämnat till någon i styrelsen senast 15 december. Prisutdelningen sker på 

Knutsfesten nästa år. Lämna bidrag går att göra på flera sätt. Skriv noter i datorn och mejla, skriv för 

hand och posta med gammal hederlig post. Kan du göra en inspelning går det jättebra. Allra bäst är 

båda delarna. Det viktigaste är inte hur du får iväg ditt bidrag utan att du får iväg det. Kontakta någon 

i styrelsen om du behöver hjälp.  

Spelgrupper på hemsidan 
Vill du ha en notis om din spelgrupp på förbundets hemsida? Det kan vara en länk till er egen hem-

sida, en beskrivning om vilka ni är, när ni träffas, vad ni spelar, om ni åtar er spelningar, kontaktupp-

gifter till er eller något annat som gör att folk hittar er. Skicka ett underlag till Peter. Kontaktuppgifter 

finns längre ner. 

De skivor, noter och böcker 
Som vi har till försäljning finns som vanligt på hemsidan www.blekingespelman.se under menyn för-

säljning.  

Om du inte har möjlighet att titta på sakerna via hemsidan så kontakta Peter så får du en lista per 

post istället. 

Facebook 
Du har väl sett att vi finns på Facebook också. Även här kan du komma i kontakt med oss och läsa om 

våra arrangemang. www.facebook.com/blekingespelmansförbund är adressen dit. 

Har du något att berätta? 
Har du varit med om något i folkmusikblekinge eller med anknytning till folkmusikblekinge? Vill du 

dela med dig av detta till oss andra medlemmar i förbundet. Skriv och berätta om det så kanske vi 

kan ta med det i nästa sådant här utskick. Du behöver inte tänka på avstavning, radbrytningar och 

liknande när du skriver utan det fixar vi när det infogas ihop med övrig text. Det enda du behöver 

göra är styckeindelning, och så skriva förstås.  

Har du några idéer eller synpunkter? 
Hör av dig till ordförande Peter Svensson enklast via mejl till ordf@blekingespelman.se via vanlig post 

till Vinbärsvägen 15, 293 41 Olofström eller på telefon 0709-59 33 01. Du kan också höra av dig till 

någon annan i styrelsen om du hellre vill det.  



 





 








